
 

บริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ$นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2560 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินซึ'งแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2560            
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ' งแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ$นสุดวนัที' 30 
มิถุนายน 2560 งบแสดงการเปลี'ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดซึ'งแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้
เสียสาํหรับงวดหกเดือนสิ$นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั เพรซิ
เดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์
โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ' งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลเหล่านี$ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 34 เรื'อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเกี'ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก ผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เรื'อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากร ซึ' งส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื'น การสอบทานนี$ มีขอบเขตจาํกดั
กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื'อมั'นวา่จะพบเรื'องที'มีนยัสาํคญัทั$งหมด
ซึ'งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั$นขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที'สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไมพ่บสิ'งที'เป็นเหตุให้เชื'อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัทาํขึ$นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบั
ที' 34 เรื'อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

สรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2560  



งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,513                          15,341                    8,513                          15,341                    

เงินลงทุนชั/วคราว 2 642,033                      603,400                  642,033                      603,400                  

ลูกหนี1การคา้ 3, 5 217,130                      206,589                  217,130                      206,589                  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั1นแก่บริษทัร่วม 5 1,000                          1,000                      1,000                          1,000                      

สินคา้คงเหลือ 4 130,372                      92,976                    130,372                      92,976                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอื/น 17,460                        15,029                    17,460                        15,029                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,016,508                   934,335                  1,016,508                   934,335                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 2,388,184                   2,304,396               446,670                      446,670                  

เงินลงทุนระยะยาวอื/น 7 97,255                        86,566                    97,255                        86,566                    

อสังหาริมทรัพยเ์พื/อการลงทุน 9,200                          9,200                      9,200                          9,200                      

ที/ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8 806,307                      829,933                  806,307                      829,933                  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ 1,492                          7,670                      1,492                          7,670                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,920                        13,761                    12,920                        13,761                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,484                        11,265                    12,484                        11,265                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื/น 380                             298                         380                             298                         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,328,222                   3,263,089               1,386,708                   1,405,363               

รวมสินทรัพย์ 4,344,730                   4,197,424               2,403,216                   2,339,698               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี1

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จํากดั (มหาชน)

2

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินซึ/ งแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย



ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี,สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี,สินหมุนเวียน

เจา้หนี1การคา้และเจา้หนี1 อื/น 5, 9 151,149                      117,016                  151,149                      117,016                  

ส่วนของหนี1 สินตามสัญญาเช่าการเงินที/ถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี 5, 10 1,610                          1,954                      1,610                          1,954                      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,319                          8,608                      9,319                          8,608                      

หนี1 สินหมุนเวียนอื/น 8,531                          9,522                      8,531                          9,522                      

รวมหนี,สินหมุนเวียน 170,609                      137,100                  170,609                      137,100                  

หนี,สินไม่หมุนเวียน

หนี1 สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที/ถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี 5, 10 1,430                          1,789                      1,430                          1,789                      

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11 77,791                        71,430                    77,791                        71,430                    

รวมหนี,สินไม่หมุนเวียน 79,221                        73,219                    79,221                        73,219                    

รวมหนี,สิน 249,830                      210,319                  249,830                      210,319                  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 149,704,014 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 149,704                      149,704                  149,704                      149,704                  

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 149,704,014 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 149,704                      149,704                  149,704                      149,704                  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 427,715                      427,715                  427,715                      427,715                  

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 15,000                        15,000                    15,000                        15,000                    

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,505,505                   3,398,064               1,560,069                   1,535,980               

องคป์ระกอบอื/นของส่วนของผูถื้อหุน้ (3,024)                        (3,378)                     898                             980                         

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,094,900                   3,987,105               2,153,386                   2,129,379               

รวมหนี,สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,344,730                   4,197,424               2,403,216                   2,339,698               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี1

3

งบการเงินซึ/ งแสดง

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จํากดั (มหาชน)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนสิ"นสุดวันที$ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5, 14 364,043             346,294             364,043             346,294             

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                         -                         153,624             140,118             

รายไดอื้1น 5,525                 5,580                 5,525                 5,580                 

รวมรายได้ 369,568             351,874             523,192             491,992             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 5 287,774             278,629             287,774             278,629             

ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,805                 10,688               7,805                 10,688               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 40,759               37,426               40,759               37,426               

รวมค่าใช้จ่าย 336,338             326,743             336,338             326,743             

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 33,230               25,131               186,854             165,249             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 118,119             123,780             -                         -                         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 151,349             148,911             186,854             165,249             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (93)                     (100)                   (93)                     (100)                   

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 151,256             148,811             186,761             165,149             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (4,461)                (4,562)                (4,461)                (4,562)                

กาํไรสําหรับงวด 146,795             144,249             182,300             160,587             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื1อขาย 146                    (850)                   (267)                   19                      

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (29)                     170                    54                      (4)                       
รายการที1จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 117                    (680)                   (213)                   15                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$นสําหรับงวด 117                    (680)                   (213)                   15                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 146,912             143,569             182,087             160,602             

กาํไรต่อหุ้นขั"นพื"นฐาน 13

กาํไรสาํหรับงวด (บาท) 0.98                   0.96                   1.22                   1.07                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี1ยถว่งนํAาหนกั (พนัหุน้) 149,704             149,704             149,704             149,704             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนีA

งบการเงินซึ1งแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

4



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดอืนสิ"นสุดวันที$ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5, 14 708,232             646,558             708,232             646,558             

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 5, 6.2 -                         -                         153,624             140,118             

รายไดอื้1น 10,509               9,963                 10,509               9,963                 

รวมรายได้ 718,741             656,521             872,365             796,639             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 5 557,698             522,206             557,698             522,206             

ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,111               17,312               16,111               17,312               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 83,462               76,901               83,462               76,901               

รวมค่าใช้จ่าย 657,271             616,419             657,271             616,419             

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 61,470               40,102               215,094             180,220             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6.2 236,976             245,668             -                         -                         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 298,446             285,770             215,094             180,220             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (184)                   (211)                   (184)                   (211)                   

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 298,262             285,559             214,910             180,009             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (8,182)                (7,534)                (8,182)                (7,534)                

กาํไรสําหรับงวด 290,080             278,025             206,728             172,475             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื1อขาย 7 442                    5,719                 (103)                   1,798                 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (88)                     (1,144)                21                      (360)                   
รายการที1จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 354                    4,575                 (82)                     1,438                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$นสําหรับงวด 354                    4,575                 (82)                     1,438                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 290,434             282,600             206,646             173,913             

กาํไรต่อหุ้นขั"นพื"นฐาน 13

กาํไรสาํหรับงวด (บาท) 1.94                   1.86                   1.38                   1.15                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี1ยถว่งนํAาหนกั (พนัหุน้) 149,704             149,704             149,704             149,704             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนีA

5

งบการเงินซึ1งแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดอืนสิ"นสุดวันที$ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 298,262             285,559             214,910             180,009             

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื1อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 48,492               45,556               48,492               45,556               

   โอนกลบัค่าเผื1อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (36)                     (14)                     (36)                     (14)                     

   (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์

      และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (110)                   77                      (110)                   77                      

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (236,976)            (245,668)            -                         -                         

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื1น (513)                   (437)                   (513)                   (437)                   

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื1น (495)                   (354)                   (495)                   (354)                   

   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                         -                         (153,624)            (140,118)            

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 6,361                 5,986                 6,361                 5,986                 

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึAน 103                    175                    103                    175                    

   ดอกเบีAยรับ (5,849)                (6,117)                (5,849)                (6,117)                

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีAย 84                      125                    84                      125                    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี1ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีA สินดาํเนินงาน 109,323             84,888               109,323             84,888               

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิ1มขึAน) ลดลง

   ลูกหนีAการคา้ (10,693)              (2,933)                (10,693)              (2,933)                

   สินคา้คงเหลือ (37,360)              (44,997)              (37,360)              (44,997)              

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น (3,352)                4,406                 (3,352)                4,406                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น (82)                     52                      (82)                     52                      

หนีA สินจากการดาํเนินงานเพิ1มขึAน (ลดลง)

   เจา้หนีAการคา้และเจา้หนีA อื1น 33,390               36,987               33,390               36,987               

   หนีA สินหมุนเวียนอื1น (1,166)                (4,805)                (1,166)                (4,805)                

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 90,060               73,598               90,060               73,598               

   จ่ายดอกเบีAย (84)                     (125)                   (84)                     (125)                   

   จ่ายภาษีเงินได้ (8,670)                (11,441)              (8,670)                (11,441)              

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 81,306               62,032               81,306               62,032               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนีA

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

8

งบการเงินซึ1งแสดง



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ"นสุดวันที$ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั1วคราวเพิ1มขึAน (613,645)            (457,286)            (613,645)            (457,286)            

เงินลงทุนชั1วคราวลดลง 575,014             442,799             575,014             442,799             

เงินลงทุนระยะยาวอื1นเพิ1มขึAน (46,708)              (56,451)              (46,708)              (56,451)              

เงินลงทุนระยะยาวอื1นลดลง 36,428               67,539               36,428               67,539               

เงินใหกู้ย้มืระยะสัAนแก่บริษทัร่วมเพิ1มขึAน (1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                

เงินใหกู้ย้มืระยะสัAนแก่บริษทัร่วมลดลง 1,000                 1,000                 1,000                 1,000                 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื1น 495                    365                    495                    365                    

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 153,624             140,118             153,624             140,118             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 282                    3                        282                    3                        

เงินสดจ่ายซืAออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (23,405)              (29,506)              (23,405)              (29,506)              

เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ลดลง 6,178                 3,000                 6,178                 3,000                 

ดอกเบีAยรับ 6,770                 6,968                 6,770                 6,968                 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 95,033               117,549             95,033               117,549             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินปันผลจ่าย (182,464)            (164,438)            (182,464)            (164,438)            

ชาํระคืนหนีA สินตามสัญญาเช่าการเงิน (703)                   (662)                   (703)                   (662)                   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (183,167)            (165,100)            (183,167)            (165,100)            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ$มขึ"น(ลดลง)สุทธิ (6,828)                14,481               (6,828)                14,481               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 15,341               25,122               15,341               25,122               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 8,513                 39,603               8,513                 39,603               

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ$มเตมิ

รายการที1มิใช่เงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หนีA ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ1มขึAน(ลดลง) 792                    (1,390)                792                    (1,390)                

รายการที1มิใช่เงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพิ1มขึAน 175                    236                    175                    236                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนีA

9

งบการเงินซึ1งแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ+นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุน

ส่วนตํ�ากวา่ทุน เบ็ดเสร็จอื�น

จากการ ส่วนเกิน(ตํ�ากวา่) รวม

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - เปลี�ยนแปลง ทุนจากการวดั องคป์ระกอบอื�น

ที�ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม สัดส่วนการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน ของส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัร่วม ในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ผูถ้ือหุน้ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2559 149,704            427,715            15,000              3,066,098            (6,966)                      (1,443)                     (8,409)               3,650,108             

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        278,025               -                               -                              -                        278,025                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                           -                               4,575                      4,575                4,575                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        278,025               -                               4,575                      4,575                282,600                

เงินปันผลจ่าย 15 -                        -                        -                        (164,674)              -                               -                              -                        (164,674)              
ยอดคงเหลอื ณ วันที� 30 มิถุนายน 2559 149,704            427,715            15,000              3,179,449            (6,966)                      3,132                      (3,834)               3,768,034             

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2560 149,704            427,715            15,000              3,398,064            (6,965)                      3,587                      (3,378)               3,987,105             

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        290,080               -                               -                              -                        290,080                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                           -                               354                         354                   354                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        290,080               -                               354                         354                   290,434                

เงินปันผลจ่าย 15 -                        -                        -                        (182,639)              -                               -                              -                        (182,639)              
ยอดคงเหลอื ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560 149,704            427,715            15,000              3,505,505            (6,965)                      3,941                      (3,024)               4,094,900             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี=

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

6



บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ+นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น

ส่วนเกิน(ตํ�ากวา่) รวม

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - ทุนจากการวดั องคป์ระกอบอื�น

ที�ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม มูลค่าเงินลงทุน ของส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ผูถ้ือหุน้ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2559 149,704            427,715            15,000                 1,485,023                343                         343                   2,077,785             

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                           172,475                   -                              -                        172,475                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                        -                        -                           -                               1,438                      1,438                1,438                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                           172,475                   1,438                      1,438                173,913                

เงินปันผลจ่าย 15 -                        -                        -                           (164,674)                  -                              -                        (164,674)              
ยอดคงเหลอื ณ วันที� 30 มิถุนายน 2559 149,704            427,715            15,000                 1,492,824                1,781                      1,781                2,087,024             

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2560 149,704            427,715            15,000                 1,535,980                980                         980                   2,129,379             

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                           206,728                   -                              -                        206,728                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                        -                        -                           -                               (82)                          (82)                    (82)                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                           206,728                   (82)                          (82)                    206,646                

เงินปันผลจ่าย 15 -                        -                        -                           (182,639)                  -                              -                        (182,639)              
ยอดคงเหลอื ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560 149,704            427,715            15,000                 1,560,069                898                         898                   2,153,386             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี=

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

7

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

10 

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 มิถุนายน 2560 

1. ข้อมูลทั(วไป 

1.1 ข้อมูลทั(วไปของบริษัทฯ 

บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ+ งจดัตั,งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ,ง จาํกดั (มหาชน) ซึ+ งเป็นบริษทัมหาชนที+จดทะเบียนจดัตั,งใน
ประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายอาหารกึ+ งสําเร็จรูปทั,งตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีที+อยูต่ามที+จดทะเบียนและสํานกังานใหญ่ตั,งอยูเ่ลขที+ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานในต่างจงัหวดัรวม 2 แห่ง  

เมื+อวนัที+ 8 มิถุนายน 2560 บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ,ง จาํกดั (มหาชน) ได้ทาํการรับโอนกิจการทั,งหมด
ของบริษทั เพรซิเดนท์ โฮลดิ,ง จาํกดั ซึ+ งเดิมเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ (รวมถึงหุ้นสามญัของบริษทัฯที+
บริษทั เพรซิเดนท์ โฮลดิ,ง จาํกดั ถืออยู)่ ทาํให้บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ,ง จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้น
ใหญ่ของบริษทัฯ  

1.2  การควบรวมกจิการ 

 เมื+อวนัที+ 25 เมษายน 2560 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯครั, งที+ 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัเรื+อง
ต่าง ๆ ดงันี,  

ก) อนุมติัให้ควบบริษทัระหวา่งบริษทัฯกบับริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) โดยจะจดัสรร
หุน้ของบริษทัใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามอตัราส่วนและวธีิการที+เสนอ 

ข) อนุมติัการโอนบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯไปใหบ้ริษทัใหมที่+เกิดจากการควบบริษทั  

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการควบรวมกิจการ  

1.3  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนี, จดัทาํขึ,นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที+ 34 (ปรับปรุง 2559)  เรื+อง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ          
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 
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งบการเงินระหว่างกาลนี, จดัทาํขึ,นเพื+อให้ขอ้มูลเพิ+มเติมจากงบการเงินประจาํปีที+นาํเสนอครั, งล่าสุด ดงันั,นงบ
การเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี+ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื+อไม่ให้ขอ้มูลที+
นาํเสนอซํ, าซ้อนกบัข้อมูลที+ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี, ควบคู่ไปกบั                       
งบการเงินประจาํปีล่าสุด  

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที+บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี,  

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ+ งมีผลบังคับใช้สําหรับ           
งบการเงินที+มีรอบระยะเวลาบญัชีที+เริ+มในหรือหลงัวนัที+ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ,นเพื+อให้มีเนื,อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี, ไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  

1.5 นโยบายการบัญชีที(สําคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลนี,จดัทาํขึ,นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัที+ใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีสิ,นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2559  

2. เงินลงทุนชั(วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงินฝากประจาํ 384,000 521,000 
ใบรับฝากเงินสถาบนัการเงิน 245,000 61,000 

เงินลงทุนชั+วคราว - ในกองทุนส่วนบุคคล (หมายเหตุ 7) 13,033 21,400 

รวมเงินลงทุนชั+วคราว 642,033 603,400 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 เงินฝากประจาํ และใบรับฝากเงินสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบี,ยระหวา่งร้อยละ 1.40 
ถึง 1.75  ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 1.35 ถึง 2.25 ต่อปี)  
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3. ลกูหนี&การค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี,การคา้ ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 แยกตามอายุหนี, ที+คงคา้ง
นบัจากวนัที+ถึงกาํหนดชาํระไดด้งันี,  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

30 มิถุนายน               
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

อายุหนี&คงค้างนับจากวนัที(ถึงกาํหนดชําระ   
กจิการที(เกี(ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)   
ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 119,661 115,194 

คา้งชาํระ - ไมเ่กิน 3 เดือน 6,945 9,556 

ลูกหนี,การคา้ - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 126,606 124,750 

กจิการที(ไม่เกี(ยวข้องกนั   
ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 50,459 56,994 
คา้งชาํระ    
     -  ไมเ่กิน 3 เดือน 37,020 20,439 
     -  3 - 6 เดือน 3,041 - 

     -  6 - 12 เดือน 4 4,406 

ลูกหนี,การคา้ - กิจการที+ไมเ่กี+ยวขอ้งกนั 90,524 81,839 

รวมลูกหนี,การคา้ 217,130 206,589 

4. การปรับลดสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธิที(จะได้รับ 

 รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที+จะได้รับสําหรับงวดหกเดือน
สิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2560 สรุปไดด้งันี,  

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2559 61 

หกั: โอนกลบัคา่เผื+อการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลือระหวา่งงวด (36) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 25 
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5. รายการธุรกจิกบักจิการที(เกี(ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจที+สําคญักบับุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเงื+อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที+ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที+
เกี+ยวขอ้งกนัเหล่านั,น ซึ+ งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี,  

   (หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุด
วนัที+ 30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุด
วนัที+ 30 มิถุนายน  นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ซื,อสินคา้และวตัถุดิบ 3,882 4,117 8,820 7,856 ตามราคาที+ตกลงกนัเป็นงวด ๆ โดย

คาํนึงถึงปริมาณการซื,อหรือราคา
ตลาด 

คา่ใชจ่้ายอื+น 76 85 181 152 ตามราคาที+ตกลงกนั 
เงินปันผลรับ 153,624 140,118 153,624 140,118 ตามอตัราที+ประกาศจ่าย 
ดอกเบี,ยรับ 15 15 30 30 อตัราดอกเบี,ยตามที+ระบุไวใ้นสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั      
ขายสินคา้ 208,434 180,576 419,460 355,332 ส่วนใหญ่กาํหนดตามราคาที+ตกลง

กนัโดยมีกาํไรขั,นตน้ในอตัราที+       
ตกลงร่วมกนั 

ซื,อสินคา้และวตัถุดิบ 79,621 76,709 174,794 153,675 ตามราคาที+ตกลงกนัเป็นงวด ๆ โดย
คาํนึงถึงปริมาณการซื,อหรือราคา
ตลาด 

คา่ใชจ่้ายอื+น 4,930 2,363 7,160 4,130 ราคาตามที+ระบุไวใ้นสญัญาและราคา
ที+ตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มี
รายละเอียดดงันี,  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

30 มิถุนายน             
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลกูหนี&การค้า - กจิการที(เกี(ยวข้องกนั (หมายเหตุ 3)   
บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั                                                                                     
(ถือหุน้ในบริษทัฯและ/หรือมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 126,606 124,750 

รวมลูกหนี,การคา้ - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 126,606 124,750 

เจ้าหนี&การค้าและเจ้าหนี&อื(น - กจิการที(เกี(ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
บริษทัร่วม 999 1,905 
บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั  
 (ถือหุน้ในบริษทัฯและ/หรือมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 50,060 50,332 
รวมเจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 51,059 52,237 
หนี&สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กจิการที(เกี(ยวข้องกนั (หมายเหตุ 10)   
ผูถื้อหุน้ใหญ่  
 (ถือหุน้ในบริษทัฯและมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 3,040 3,743 

รวมหนี, สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 3,040 3,743 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที(เกี(ยวข้องกนั - บริษัทร่วม 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัร่วม ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 
และการเคลื+อนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี,  

(หน่วย: พนับาท) 

ชื+อบริษทั 

ยอดคงเหลือ       
ณ วนัที+           

31 ธนัวาคม 
2559 

เพิ+มขึ,น                    
ระหวา่งงวด 

ลดลง              
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ       
ณ วนัที+           

30 มิถุนายน 
2560 

บริษทั ไทย อินสแตนท ์โพรดกัส์ จาํกดั 1,000 1,000 (1,000) 1,000 

รวม 1,000 1,000 (1,000) 1,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ,นสุดวนัที+  30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานที+ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี,  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
สาํหรับงวดสามเดือน

สิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน  
สาํหรับงวดหกเดือน 

สิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน  
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั,น 7.2 7.0 14.4 13.8 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานและผลประโยชนร์ะยะยาวอื+น 0.3 0.3 0.6 0.6 

รวม 7.5 7.3 15.0 14.4 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

6.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

    เงินลงทุน 

ชื+อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั,งขึ,น 
ในประเทศ 

ทุนเรียก
ชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

งบการเงินซึ+ง                           
แสดงเงินลงทุน                     

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

30 
มิถุนายน             
2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

30 
มิถุนายน             
2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

30 
มิถุนายน             
2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

    ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั เพรซิเดนท ์ 
 เบเกอรี+  จาํกดั 

(มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่าย           
ขนมปัง 

ไทย 450,000 37.515 37.515 2,373,650 2,289,087 425,170 425,170 
บริษทั ไทย

อินสแตนท ์
โพรดกัส์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑจ์ากขา้ว มนั
สาํปะหลงั ขา้วโพดและ
พืชผลทางการเกษตร ไทย 240,000 25 25 14,534 15,309 21,500 21,500 

รวม      2,388,184 2,304,396 446,670 446,670 

6.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: พนับาท)  

 

งบการเงินซึ+ งแสดงเงินลงทุน                   
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบง่กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน                          
บริษทัร่วมสาํหรับงวดหกเดือน                                       

สิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 
เงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือน                       

สิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

ชื+อบริษทั 2560 2559 2560 2559 

บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอรี+  จาํกดั (มหาชน) 237,751 246,461 153,624 140,118 

บริษทั ไทย อินสแตนท ์โพรดกัส์ จาํกดั (775) (793) - - 

รวม 236,976 245,668 153,624 140,118 
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6.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหนึ+ งที+เป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ+ งคาํนวณจากราคาปิดของหุ้นที+แสดงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทยตามจาํนวนหุน้ที+บริษทัฯถืออยูมี่จาํนวนประมาณ 10,804 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 10,804 ลา้นบาท)  

7. เงินลงทุนระยะยาวอื(น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 
ราคาทุน/                   

ราคาตามบญัชี มูลคา่ยติุธรรม 
ราคาทุน/                   

ราคาตามบญัชี มูลคา่ยติุธรรม 
เงนิลงทุนระยะยาวอื(น     
เงินลงทุนในตราสารหนี, ที+จะถือจนครบกาํหนด     
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
   รุ่นที+ 1/2 ปี/2558 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2560 - - 4,800 4,800 
พนัธบตัรรัฐบาลในปีงบประมาณ 2550                               
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2562 4,800 4,800 - - 

 4,800 4,800 4,800 4,800 
เงนิลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล     
เงนิฝากประจาํ     
เงินฝากประจาํประเภท 12 เดือน 7,500 7,500 12,500 12,500 
เงินฝากประจาํประเภท 14 เดือน 2,500 2,500 - - 

 10,000 10,000 12,500 12,500 
หลกัทรัพย์เผื(อขาย     
พนัธบตัรรัฐบาล 2,280 2,292 555 575 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 3,005 3,005 4,786 4,786 
หุน้กูใ้นประเทศ 60,808 61,411 55,629 56,017 
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดในประเทศ 17,104 17,168 17,193 17,444 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 11,169 11,612 11,278 11,844 
 94,366 95,488 89,441 90,666 
บวก: กาํไรจากการเปลี+ยนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของ

เงินลงทุน 1,122 - 1,225 - 

 95,488 95,488 90,666 90,666 
     
รวม 105,488 105,488 103,166 103,166 
หกั: จดัประเภทเป็นเงินลงทุนชั+วคราว (หมายเหตุ 2)  (13,033) (13,033) (21,400) (21,400) 

เงินลงทุนระยะยาวอื+นในกองทุนส่วนบุคคล 92,455 92,455 81,766 81,766 
     
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื+น - สุทธิ 97,255 97,255 86,566 86,566 
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 จาํนวนส่วนเกิน(ตํ+ากวา่)ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขายในงบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้สรุปไดด้งันี,  

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย 1,122 1,225 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (224) (245) 

ส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผื(อขายใน                             

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 898 980 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย                                     
- ส่วนที+เป็นของบริษทัร่วม 3,043 2,607 

ส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผื(อขายใน                                 

งบการเงนิซึ(งแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 3,941 3,587 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯได้นําเงินลงทุนในตราสารหนี, ที+จะถือจนครบ
กาํหนดไปคํ,าประกนัการใชไ้ฟฟ้าตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

 ในปี 2557 บริษทัฯได้จดัตั,งกองทุนส่วนบุคคล ซึ+ งบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เพื+อ
บริหารดา้นการลงทุน ในระหวา่งงวด กองทุนส่วนบุคคลดงักล่าวไดล้งทุนในเงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงิน 
หุ้นสามญัของบริษทัหลายแห่งที+จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน และพนัธบตัรตราสารหนี, ที+ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ
ภาคเอกชน  โดยบริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย ในระหวา่งงวด 
บริษทัฯรับรู้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวน 1.69 ลา้นบาท (2559: 0.75 ลา้นบาท) ในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุน  

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ ไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื+อขายคงเหลือ โดยใชมู้ลค่า
อา้งอิงจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนดงักล่าวขา้งตน้ ซึ+ งมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนลดลงจาํนวน
ประมาณ 0.10 ลา้นบาท (2559: เพิ+มขึ,น 1.78 ลา้นบาท) บริษทัฯ บนัทึกการเปลี+ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขายดงักล่าวในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื+นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

18 

8. ที(ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีที+ดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2560 
สรุปไดด้งันี,  

(หน่วย: พนับาท) 
มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2559 829,933 
ซื,อเพิ+มระหวา่งงวด - ราคาทุน 23,231 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัที+จาํหน่าย (172) 

คา่เสื+อมราคาสาํหรับงวด (46,685) 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 806,307 

9. เจ้าหนี&การค้าและเจ้าหนี&อื(น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5)   
เจา้หนี,การคา้  47,854 48,767 

เจา้หนี, อื+น 3,205 3,470 

 51,059 52,237 
กิจการที+ไมเ่กี+ยวขอ้งกนั   
เจา้หนี,การคา้ 49,121 35,039 
เจา้หนี, อื+น 14,553 10,624 
เจา้หนี,คา่ซื,อทรัพยสิ์น 4,121 3,329 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย  32,295 15,787 

รวมเจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, อื+น 151,149 117,016 

 



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

19 

10. หนี&สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม        

2559 
หนี&สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กจิการที(เกี(ยวข้องกนั (หมายเหตุ 5) 
หนี, สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3,183 3,959 

หกั: ดอกเบี,ยจ่ายรอการตดัจาํหน่าย (143) (216) 

สุทธิ 3,040 3,743 

หกั: ส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ+งปี (1,610) (1,954) 

หนี, สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั - สุทธิ
จากส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ+งปี 1,430 1,789 

 ในระหวา่งปี 2556 และ 2558 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซิ+งเพื+อเช่ายานพาหนะไวใ้ช้ใน
การดาํเนินงานของกิจการ โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 4 ปี 
และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาที+บอกเลิกไมไ่ด ้

11. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 รายการเปลี+ยนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสรุปไดด้งันี,  

  (หน่วย: พนับาท) 
 สาํรองโครงการ

ผลประโยชนห์ลงั
ออกจากงานของ

พนกังาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื+น
ของพนกังาน รวม 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 2559 60,998 10,432 71,430 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,786 1,722 5,508 
ตน้ทุนดอกเบี,ย 724 129 853 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที( 

30 มถุินายน 2560 65,508 12,283 77,791 

 คา่ใชจ่้ายเกี+ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2560 มีจาํนวน 3.2 ลา้นบาท และ 6.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2559: มี
จาํนวน 3 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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12. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณขึ,นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี+ยทั,ง
ปีที+ประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุปได้
ดงันี,  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุด               

วนัที+ 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนสิ,นสุด             

วนัที+ 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 5,039 5,153 9,381 8,747 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่ง

ชั+วคราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชั+วคราว (578) (591) (1,199) (1,213) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที(แสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 4,461 4,562 8,182 7,534 

13. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั,นพื,นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น) ด้วยจาํนวน                          
ถวัเฉลี+ยถ่วงนํ,าหนกัของหุ้นสามญัที+ออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

14. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที+รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและจาํหน่ายอาหารกึ+ง
สาํเร็จรูป และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย โดยมีช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ทั,งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถสรุปไดด้งันี,   

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 
สิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 214 59 182 53 426 60 359 56 

รายไดจ้ากการส่งออก 150 41 164 47 282 40 287 44 

รวมรายไดจ้ากการขาย 364 100 346 100 708 100 646 100 
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บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ+ งวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัที+ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั,น รายได ้
กาํไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพย์ที+แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

รายไดจ้ากการขายในประเทศสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2560 เป็นรายได้
จากลูกคา้หลกัรายหนึ+ งในประเทศเป็นจาํนวนเงินประมาณ 196 ลา้นบาทและ 396 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 92 
และร้อยละ 93 ของรายไดร้วมจากการขายในประเทศสาํหรับงวด ตามลาํดบั (2559: 170 ลา้นบาท และ 334 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 93 และร้อยละ 93 ของรายไดร้วมจากการขายในประเทศสาํหรับงวด ตามลาํดบั) 

15. เงินปันผล 

 เงินปันผลจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 อนุมติัโดย เงินปันผล อตัราหุ้นละ วนัที+จ่าย 

  (พนับาท) (บาท)  
ปี 2560     
เงินปันผลสาํหรับงวดครึ+ งปีหลงั

ของ ปี 2559 
ที+ประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯครั, งที+ 1/2560           
เมื+อวนัที+ 25 เมษายน 2560 

182,639 1.22 24 พฤษภาคม 2560 

ปี 2559     
เงินปันผลสาํหรับงวดครึ+ งปีหลงั

ของ ปี 2558 
ที+ประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯครั, งที+ 1/2559            
เมื+อวนัที+ 27 เมษายน 2559 

164,674 1.10 26 พฤษภาคม 2559 

16. ภาระผกูพนัและหนี&สินที(อาจเกดิขึ&น 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯและบริษทัร่วมมีภาระผกูพนัและหนี, สินที+อาจเกิดขึ,นดงันี,  

16.1 ภาระผกูพนัเกี(ยวข้องกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 บริษัทฯ 

  บริษทัฯมีภาระผกูพนัเกี+ยวกบัสัญญาปรับปรุงอาคารและสัญญาจา้งประกอบเครื+องจกัรเป็นจาํนวนเงินรวม
ประมาณ 1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 5.5 ลา้นบาท) 

 บริษัทร่วม 

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 บริษทัร่วมมีภาระผูกพนัเกี+ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาซื,อเครื+องจกัรและ
อุปกรณ์เพื+อใชใ้นการผลิต จาํนวนเงินประมาณ 0.2 ลา้นบาท และ 321.3 ลา้นเยน รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 
101.8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 16.1 ล้านบาท 342 ล้านเยน และ 0.1 ล้านปอนด์ รวมเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 128.9 ลา้นบาท)  
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16.2 ภาระผกูพนัเกี(ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษัทฯ 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที+เกี+ยวขอ้งกบัการเช่าพื,นที+และบริการของสํานกังานใหญ่และสัญญา
เช่ากรรมสิทธ̂ิเครื+องหมายการคา้กบับริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั ซึ+ งอายสุัญญามีระยะเวลา 3 ปี สัญญาเช่าที+พกัและ
สัญญาจา้งรักษาความปลอดภยั ซึ+ งอายสุัญญามีระยะเวลาตั,งแต่ 1 เดือนถึง 3 ปี 

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั,นตํ+าที+ต้องจ่ายในอนาคตทั,งสิ,นภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานที+บอกเลิกไม่ได้และ
บริการต่าง ๆ ดงันี,  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 

2560   
31 ธนัวาคม 

2559 

จ่ายชาํระภายใน   
ภายใน 1 ปี 2.7 3.3 
1 ถึง 3 ปี 1.3 1.8 

บริษัทร่วม 

 บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ของบริษทัร่วมไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที+เกี+ยวขอ้งกบัการเช่าที+ดิน พื,นที+ใน
อาคาร และบริการต่าง ๆ ที+เกี+ยวขอ้ง อายสุัญญามีระยะเวลาตั,งแต่ 1 ถึง 15 ปี  

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 บริษทัร่วมและกิจการร่วมค้าของบริษทัร่วมมีจาํนวนเงินขั,นตํ+าที+ตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั,งสิ,นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที+บอกเลิกไมไ่ด ้และบริการต่าง ๆ ดงันี,  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ของบริษทัร่วม 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
จ่ายชาํระภายใน     
ภายใน 1 ปี 17.6 15.4 10.7 9.2 
1 ถึง 5 ปี 9.7 9.9 13.5 8.1 
5 ปี ขึ,นไป 0.1 0.3 - - 
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16.3 ภาระผกูพนัเกี(ยวกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

บริษัทร่วม 

  บริษทัร่วมไดเ้ขา้ทาํสัญญาเพื+อรับบริการคาํปรึกษาเกี+ยวกบัการผลิตและการตลาดของสินคา้จากบริษทัใน
ต่างประเทศแห่งหนึ+ง สัญญามีกาํหนด 1 ปี เริ+มตั,งแต่วนัที+ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที+ 31 ตุลาคม 2559 และ
สามารถต่ออายไุดโ้ดยอตัโนมติัคราวละ 1 ปี ภายใตเ้งื+อนไขในสัญญา บริษทัร่วมตอ้งจ่ายค่าบริการตามเกณฑ์
และอตัราที+ระบุในสัญญา ซึ+ งในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2560 บริษทั
ร่วมมีคา่บริการจ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.1 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
(2559: 0.1 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

  นอกจากนี,  กิจการร่วมคา้ของบริษทัร่วมไดท้าํสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบั
บริษทัที+เกี+ยวข้องกนัแห่งหนึ+ งในต่างประเทศเพื+อการใช้เครื+องหมายการค้า และรับข้อมูลด้านการดาํเนิน
กิจการและการจดัการภตัตาคาร โดยภายใตเ้งื+อนไขตามสัญญา กิจการร่วมคา้ดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าสิทธิรายปีตาม
อตัราที+ระบุในสัญญา ซึ+ งในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนสิ,นสุดวนัที+ 30 มิถุนายน 2560 กิจการร่วมคา้
ดงักล่าวมีค่าสิทธิภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.6 ลา้นบาท และ 1.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
(2559: 0.6 ลา้นบาท และ 1.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

16.4 ภาระผกูพนัเกี(ยวกบัสัญญาซื&อสินค้าระยะยาว 

  บริษัทร่วม 

  บริษทัร่วมมีภาระผูกพนัตามสัญญาซื,อก๊าซธรรมชาติเพื+อการผลิตเป็นระยะเวลา 5 - 7 ปี ภายใตส้ัญญา
ดงักล่าว บริษทัร่วมมีขอ้ผกูพนัที+จะตอ้งสั+งซื,อกา๊ซธรรมชาติขั,นตํ+าตามปริมาณที+ระบุในสัญญาดงันี,  

ลาํดบัที+ ระยะเวลาสัญญา วนัที+สิ,นสุดสัญญา ปริมาณการสั+งซื,อกา๊ซเฉลี+ย 
 (ปี)  (ลา้นบีทีย)ู 

1 7 30 พฤศจิกายน 2560 39,273 ต่อปี 
2 5 31 ธนัวาคม 2561 223 ต่อวนั 
3 7 30 พฤศจิกายน 2563 23,385 ต่อปี 

16.5 การคํ&าประกนั 

 บริษัทฯ 

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีค่าธรรมเนียมที+จะตอ้งจ่ายให้แก่สาขาในประเทศของธนาคารต่างประเทศ
แห่งหนึ+ ง เพื+อให้ธนาคารดงักล่าวคํ,าประกนัการเป็นผูน้าํเขา้และส่งออกระดบัมาตรฐานเออีโอจาํนวนเงิน 1 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1 ลา้นบาท) 
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บริษัทร่วม 

 ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 บริษทัร่วมมีหนงัสือคํ,าประกนัที+ออกโดยธนาคารในนามบริษทัร่วมเหลืออยูเ่ป็น
จาํนวน 27.3 ลา้นบาท ซึ+ งเกี+ยวเนื+องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัร่วม ซึ+ ง
ประกอบด้วยหนังสือคํ, าประกนัเพื+อคํ,าประกนัการใช้ไฟฟ้าจาํนวน 23.3 ล้านบาท และเพื+อการปฏิบติัตาม
สัญญาซื,อกา๊ซธรรมชาติจาํนวน 4.0 ลา้นบาท  

 นอกจากนี,  บริษทัร่วมได้นาํเงินฝากประจาํจาํนวน 36.3 ล้านบาท ไปคํ,าประกนัการประเมินภาษีเงินได้นิติ
บุคคลยอ้นหลงัของบริษทัร่วม 

16.6   คดีฟ้องร้อง 

 บริษัทร่วม 

ก) ในปี 2554 บริษทัร่วมถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเกี+ยวกบัอุบติัเหตุบนทอ้งถนน เป็นจาํนวนมูลฟ้องรวม
ประมาณ 30 ลา้นบาท 

 ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งยื+นเรื+องขอให้ศาลชั,นตน้พิจารณาและบางคดีอยูร่ะหวา่งยื+นอุทธรณ์ในคดีแพ่ง 
โดยคดีบางส่วนไดมี้การเจรจาไกล่เกลี+ยและสามารถตกลงกนัได ้โดยบริษทัประกนัไดจ่้ายเงินชดเชย
คา่เสียหายแลว้ จึงทาํให ้ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 จาํนวนมูลฟ้องรวมลดลงเหลือ 9 ลา้นบาท  

 บริษทัร่วมไดท้าํประกนัครอบคลุมความเสียหายไวบ้างส่วนแลว้ และฝ่ายบริหารเชื+อวา่จะไม่มีผลเสีย
หายที+เป็นสาระสําคญัเกิดขึ,นจากผลของเรื+องดงักล่าว ดงันั,น บริษทัร่วมจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หนี, สินที+อาจเกิดขึ,นไวใ้นบญัชี 

ข) ในปี 2559 บริษทัร่วมถูกกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการฟ้องร้องเรียกให้ส่งเงินเข้า
กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นจาํนวนเงิน 21.6 ล้านบาท ซึ+ งปัจจุบันคดีอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาลแพง่ ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมประเมินแลว้เชื+อวา่จะไม่มีผลเสียหายที+เป็น
สาระสาํคญั บริษทัร่วมจึงไมไ่ดบ้นัทึกประมาณการหนี, สินที+อาจเกิดขึ,นไวใ้นบญัชี 
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17. สินทรัพย์และหนี&สินที(เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 ณ  วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี, สินทางการเงินที+เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงันี,  

สกุลเงิน 
สินทรัพย ์                    
ทางการเงิน 

หนี, สิน                         
ทางการเงิน 

อตัราแลกเปลี+ยนเฉลี+ย  ณ วนัที+                     
30 มิถุนายน 2560 

 (พนั) (พนั) อตัราซื,อ อตัราขาย 
  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,090 269 33.7340 34.1483 
เหรียญสิงคโปร์ 124 - 24.3151 - 
เยนญี+ปุ่น - 5,158 - 0.307136 
เหรียญแคนาดา - 1 - 26.4046 
ยโูร - 1 - 39.2127 

 บริษทัฯไมมี่สัญญาซื,อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 

18. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื(องมือทางการเงิน 

ณ วนัที+ 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยที์+วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั,นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงันี,   

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินซึ+งแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย                                        

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ที(วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผื(อขาย    
ตราสารทุน 11,612 10,181 21,793 
ตราสารหนี,  - 73,695 73,695 

เทคนิคการประเมินมูลคา่ยติุธรรมและขอ้มูลที+ใชส้าํหรับการวดัมูลคา่ยติุธรรมระดบั 2  

มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี,คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที+ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร
หนี,ไทยหรือตลาดอื+น  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไมมี่การโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั,นของมูลคา่ยติุธรรม  

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี, ไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมื+อวนัที+ 11 สิงหาคม 2560 


